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KIRÁLYTÜKRÉNEK 

JELKÉPRENDSZERÉRŐL 

Pataki Fűsűs Jánosról kevés publikációt olvashatunk a 
szakirodalomban. Az irodalomtörténeti kézikönyv1 vázla-
tos elemzésén kívül a múlt században Ballagi Géza2 köny-
vében, valamint Erdélyi János3 tanulmányában bukkanha-
tunk rá, századunkban Bán Imre,4 Szekfű Gyula5 és Zsoldos 
Jenő6 említi, ezenkívül rövid terjedelmű lexikoncikkek7 je-
lentek meg a műről, s annak szerzőjéről, míg 1979-ben né-
hány részletet közölt újra Tarnóc Márton.8 1987-ben látott 
napvilágot a Memoria Seculorum Hungáriáé sorozat Iroda-
lom és ideológia a XVI-XVII. században című kötete, s ab-

1 A magyar irodalom története. II. 1600-1772-ig. Főszerk.: Sőtér Ist-
ván. Bp. 1964. 42. 

2 Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig Bp. 
1888.28-47. 

3 Erdélyi János:/! bölcsészet Magyarországon. Bp. 1885. 84-87. 
4 Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 60., 74., 75., 160., 357., 

358. 
5 Szekfű Gyula: Magyar Történet. III. Bp. 1943. 62-64. 
6 Zsoldos Jenő: Pataki Fűsűs János példái a forgandó szerencséről. In. 

Libanon, 1936. 261-262. 
7 Bod Péter Magyar Athenas. Bp. 1982. 277., 313. - Herepei János: 

Adattár a XVII. század szellemi mozgalmainak történetéhez I. Bp.-Szeged. 
1965., 113., 151., 163., 280. - Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 
Bp. 1980-1981. III. 884. — Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyház-
történeti lexikon. Bp. 1977. 460. — Wittman Tibor A magyarországi állam-
elméleti tudományosság XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrá-
saihoz Iustus Lipsius. In: FK. 1957. 54., 64. 

8 Magyar gondolkodók — XVII. század. Szerk.: Tamóc Márton. Bp. 
1979.69-86. 
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ban Somlyói Tóth Tibor Erdélyi királytükör című dolgozata, 
amelynek egyes megállapításait kritikai észrevételek érhe-
tik.9 

A szakirodalom eddigi tételeinek összegzéseként két mo-
mentum hangsúlyozását figyelhetjük meg. így Iustus Lipsi-
us befolyásoló erejének a kiemelését, s a „manierista ízlés 
hatásá"-nak érvényesülését. Ezzel szemben az alábbi dol-
gozatban bizonyítani szeretnénk, hogy Lipsius helyett — 
akit Pataki Fűsűs nem említ — a mű más forrásokra támasz-
kodik, a könyvben megfigyelhető jelképrendszer pedig nem 
manierista, hanem közvetlenül bibliai eredetű. Erdélyi Já-
nos szerint „Irodalomban б még úgy sem volt, legalább tud-
tommal bevezetve puszta néven, s munkája czímén kívül."10 

Erdélyi álláspontja az, hogy a religio és humanitás kettőssé-
ge hatja át az erkölcstani művet, amely az egyesülés gondo-
latából táplálkozik; míg az előbbi Istennel, az utóbbi az em-

9 Irodalom és ideológia a 16-17. században. Szerk.: Varjas Béla. Bp. 
1987.275-293. 
oldalszám/jegyzet: 275/4. A szövegkiadásból kellett volna visszakeresni, 
amelyet lásd Koncz József: Bethlen Gábor fejedelem véff-endelete. Maros-
vásárhely, 1878. 
280/36.1. az eredetiben. 
281/44. hiányzik az oldalszám. 
281/48. forrását lásd Herepei János: Adattár a XVII. század szellemi moz-
galmainak történetéhez. I. Budapest-Szeged, 1965. 280. 
285/76. Spinaeus János könyve nem található e számon. 
285. A Landgravius megnevezés nem személynév. 
287. Lotichius János Péter nincsen jegyzetelve. 
289/98. lásd Erdélyi János: Л bölcsészet Magyarországon. Bp. 1885.84-87. 
291/112. Szyrocki Marian könyvére való hivatkozás nincsen jegyzetelve. Hi-
ányzik az oldalszám és a megjelenési hely. Összegzésként megállapíthatjuk, 
hogy hiányzik a dolgozatból a források rendszeres feltárása, a szerkezet is-
mertetése, Ószövetségi párhuzamok bemutatása, de nem találjuk meg a kö-
vek vizsgálatát és a történelmi helyzet, s a mű kapcsolatának bemutatását 
sem. 

1 0 Erdélyi János: i.m. 87. 
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berekkel való eggyéválást hirdeti, s a szerző eljut a pietas 
gondolatához is.11 

A Királyoknak tüköré szerzője, Pataki Fűsűs János kálvi-
nista lelkész, aki Sárospatakon született, születési évét nem 
ismerjük. Alapfokú tanulmányait szülővárosában végezte, 
ahonnan külföldre menvén először 1616. július 27-én Hei-
delbergben, 1617. július 3-án Marburgban lépett az egye-
tem hallgatóinak a sorába. Peregrinációjáról hazatérve elő-
ször Pelsőcön, 1622 őszén Ungvárott, majd Sárospatakon, 
1626-ban pedig Szatmáron lett lelkész. Fő művét az Előszó 
szerint 1622. október közepén fejezte be, s azt Bethlen Gá-
bornak ajánlotta. „Irattatot az utolsó időnek esztendejében, 
Jdibus Octobris." A 250. lapon 1623. november 14-én for-
mált versére utal a szerző, míg a 266. lapon 1619. november 
22-én, pénteken, (amely az Oklevéltani Naptár szerint is va-
lóban péntekre esett)12 végrehajtott mészárlásról ír. Felté-
telezhető, hogy ezen öldöklés felidézése utalás az 1619. no-
vember 23-i vereségre, amelyet Rákóczi György a homonnai 
mezőn szenvedett el Homonnai Drugeth Györgytől. S ép-
pen e támadás miatt keletkezett nehézségre hivatkozva vo-
nult el Bethlen Bécs alól a magyar hadakkal 1619. november 
30-án. 

A királytükör nyomtatója ifj. Klösz Jakab volt, akinek a 
munkája révén a mű 1626-ban Bártfán jelent meg. A könyv 
nyolcadrét alakú, reneszánsz motívumokkal mintázott, s két 
illusztrációt tartalmaz. Az egyik Debrecen városának zász-
lós báránya, míg a másik megegyezik a XVI. század végén 
elterjedt, s a protestáns jellegű elmélkedések és imádságok 
mellett előforduló „Fons vitae" feliratú metszettel. Vö. pél-
dául Habermann könyvének metszetével.13 A XVI. századi 
értelmezésben a zászlós bárány Debrecen város címerében 

1 1 Uo. 
1 2 Szentpéteiy Imre: Oklevéltant naptár. Bp. 1985.145. 
1 3 Vö. RMNY 194., 205., 373., 378, 504., 525, 584, 609, 623, 657, 

874, 895. 
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található meg.14 A víz-jelkép megjelenik a János 4,14 vers-
ben: 

„De aki, abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg 
soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz 
benne." 

A kommentár szerint 

„a kegyelemnek és igazságnak ebből az isteni kimeríthetetlen teljessé-
géből, forrásából menthettek azok, akik a hit által részesültek a megteste-
sült Ige megváltásában. A víz jutalom és büntetés is lehet, s az eszkatalogi-
kus vizek is jelentést kapnak Isten népének a megújításában."15 

Figyelemre méltó, hogy a könyv kíséretében megjelent il-
lusztrációknak szimbolikus értelmet tulajdoníthatunk. Az 
illusztrációk zászlós bárány-Fons vitae-zászlós bárány sor-
rendben követik egymást. A Biblikus Teológia Szótár16 ér-
telmezése szerint a Bárány fogalom három jelentéssel bír. 
Egyrészt, mint az Úr szolgája, majd a húsvéti bárány, il-
letve az égi Bárány kontextusában fordul elő. A Jelenések 
könyve ellentétbe állítja a feláldozott Bárány gyöngeségét 
és mennyei felmagasztalásával járó hatalmát. Krisztus meg-
váltói állapotában Bárány, de oroszlán is, aki Isten népét 
megszabadítja a rabságból. Amikor a Bárány menyegzőjét 
ünnepli a mennyei Jeruzsálemmel, akkor a Bárány pásztor-
rá lesz, hogy elvezesse a híveket a mennyei boldogság élő 
vizének forrásához. (Jel. k. 7,17. vö. 14,4.) 

Az Országos Széchényi Könyvtár Quart. Hung. 324 jel-
zetén megtalálható a műnek egy kéziratos XVIII. századi 
másolata is, amelyet Wadász János tanítványai készítettek 
a kolozsvári unitárius kollégiumban. A másolat tartalmaz-
za az „Idea huius libri" kezdetű címet viselő táblázatot, de 
nem másolja le a Dedikáló levelet, hanem összevonja a De-
dikáló levél és az Első könyv Első részének a bevezetőjét. 

1 4 RMNY194. 
1 5 Szabó Ferenc SJ és Nagy Ferenc SJ i. m. 1446-1448. 
16 Biblikus Teológiai Szótár. A magyar kiadás szerkesztői: Szabó Fe-

renc SJ és Nagy Ferenc SJ. Bp. 1986.111-113. 
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Az első rész felsorolása nem teljes, csupán a jogar és az al-
ma szerepel a királyi ékességek közül. A másolt szöveg meg-
közelítően azonos az eredetivel, csupán kisebb, az erede-
ti alaptézisét nem módosító változásokat figyelhetünk meg. 
A másolók, akik többen voltak, nem fejezetenként osztot-
ták fel egymás között az írást, nem következetesek az írás-
tükröt illetően sem, ugyanis vannak, akik jelezték a bibliai 
idézet indexét a szövegben, s vannak, akik a lapszélre tet-
ték ezt. A másolatban nincs meg Pataki Fűsűs név- és tárgy-
mutatója sem. Összegezve a másolat szerkezetére vonatko-
zó ismereteinket megállapíthatjuk, hogy az az 1-263. lapig 
a Pataki Fűsűs-mű másolata a korábbiakban jelzett megszo-
rításokkal, XVIII. századi helyesírással, több kéz munkájá-
nak eredménye. A 264-320-ig terjedő oldalakon több egy-
házi elmélkedés található Discursus inter Communicarum, 
illetve Discursus alter címmel. 

Pataki Fűsűs egyéb munkái németországi tanulmányútja 
alatt készültek. Három disszertációja közül a David Pareus-
hoz írott munka teológiai tárgyú. Dolgozatai közül az 1617-
es Positiones phisycae de elementis című Heidelbergben író-
dott.17 A Disputatio metaphysica című marburgi munkája 
szintén 1617-es keltezésű.18 Az előbbit Matthias Bachen-
dorfhoz, a filozófia, orvostudomány és fizika professzorá-
hoz, az utóbbit pedig Rudolphus Gocleniushoz írta, aki a 
filozófia professzora volt. Kóródi Bedő, a debreceni isko-
la rektora — Heidelbergben tanulótársa Putnoki Jánosnak 
— 1617. április 26-án verssel üdvözölte Pataki Fűsűs fizi-
kai tárgyú dolgozatát.19 A szerző három magyar tanulótár-
sát köszöntötte versekkel: Kanizsai Mihályt, Prágai Andrást 
és Putnoki Jánost.20 Pataki Fűsűs 1629 tavaszán (Bethlen 
Gáborral egy évben, de korábban) Szatmáron hunyt el. 

1 7 RMK III. 1195. 
1 8 RMK III. 1204. 
1 9 RMK III. 1195. 
2 0 RMK III. 1198., 1201., 1216. 
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A fejedelmi vagy királytükör a fejedelemhez fordulva fel-
rajzolja az eszményi uralkodó képét, gyakorlati tanácsokat 
ad, illetve összefoglalja a különböző politikai magatartás-
formák elvi és gyakorlati összetevőit. E műfaj szerzői el-
sősorban antik mintákat követtek, míg fő témájuk volt az 
uralkodó számára feltétlenül szükséges erények bemutatá-
sa. A manierizmus időszakát, amelyben a Királyoknak tükö-
ré íródott, többnyire udvari-arisztokratikus irányzatnak fog-
ják fel, míg ennek magyarországi változatára jellemző, hogy 
a fejedelem körül élő, irodalommal foglalkozó személyek 
többnyire protestáns prédikátorok voltak. A folyamat jelen-
tősége révén szélesebb rétegek számára állíthatták például a 
nyugat-európai egyetemeken elsajátított stíluseszményt, de 
akaratlanul is a sajátos magyarországi viszonyok szerint kis-
sé felhígított formában. E „többféle stílus"-ra találhatunk 
példákat Szenei Molnár Albert és Prágai András művében. 
Eme szerzők ugyanis a kifinomult udvari stílus megterem-
tése mellett a feladatukat tanító célzattal is bővítették ak-
kor, amikor a köznépnek magyar nyelven prédikáltak. Pata-
ki Fűsűs is figyelembe vette ezen szempontokat, sőt össze-
gezve azokat, művét magyar nyelven írta, melynek indoklá-
sát is adja a Dedikáló levélben: 

„Hogy peniglen Magyar nyelven irattatot, löt Felsegednek és Ország-
hunkban lévő magyaroknak kedvekért. És ugyan mi szüksegh is Déákul 
imunk? holot semmi uy dolog ninczen az nap alat." 

Kissé didaktikus stílusát a képszerű, szemléletes szerkesz-
tésmód mellett latin idézetekkel világította meg, amelyek-
nek magyar fordítását is közölte. 

A mű elején táblázat segíti a könyv fejezeteinek a tanul-
mányozását, amely az Idea huius libri, ex qua ratio methodi 
adeoq(ue) justa librorum ut et capitum distributio facile in-
telligi potest címet viseli. A királytükör két részből áll, ame-
lyeken belül az első könyv három részből (Az törvényről, Az 
isteni gondviselésről, Az igazságról), míg a második könyv ti-
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zenkét részből áll, s az egyes részek elején minden virtusnak 
a drágakő megfelelőjét is közli a szerző. (Lásd Függelék I.) 

Figyelemre méltó, hogy a tizenkét drágakő megegyezik a 
Biblia Jelenések könyvének^tz új Jeruzsálem létrehozásáról 
tudósító 21,10-21 részében található, a szent város alapja-
it képező drágakövekkel. Pataki Fűsűs ugyanazokat az ék-
köveket említi, de más sorrendben, mely alól csupán az el-
ső és utolsó kivétel, amelyek sorrendileg is megegyeznek.21 

Feltételezhetően eme párhuzamát is írói szándékának ren-
delte alá, amely szerint Bethlen országépítő tevékenysége 
megújított államot eredményez, amelynek kiválósága tün-
döklő, hasznos tulajdonságú drágakövekkel érzékeltethető. 
Ezt a célzatosságot támasztja alá az is, hogy Pataki Fűsűs 
miként szól Bethlenről, a fejedelemről. Bethlen megemlít-
tetik a műben, mint „nagy tűrhető B. G.", „Halandó В.", „mi 
nagy tűrhető királyunk B. G.", „két felé serényen vigyázó B. 
G.", a névetimológia szerint „kenyérnek faluából szárma-
zót, meg szabadulásunknak királlyá B. G.", „a vitézeit ha-
dakozásra megtanító B. G.", valamint „Istentől adatot Kirá-
lyunk, B. G."22 A 22-23. lapon Pataki Fűsűs visszaemléke-
zik 1618. december 31-re, s az ezen a napon megjelenő üstö-
kösre. Bethlen és az üstökös párhuzambahozásával nyilván-

Királyoknak tüköré Jelenések könyve 
Jaspis Jáspis 
Chrysolitus Zafír 
Hyacinthus Kalcedon 
Topasius Smaragd 
Beryllus Szárdonix 
Sapphir Kámeol 
Chrysopras us Krizolit 
Sardius Berill 
Chalcidonius Topáz 
Smaragd Krizopráz 
Sardonix Jácint 
Amethistus Ametiszt 

vö. Biblia, Szent István Társulat, Budapest, 1982. Jel 21,19-20 
2 2 PFJ i. m. 76., 83., 110., 111., 114., 283., 316. 
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valóan az eljövendő új korszakra utal. Eme jövendölését te-
szi még teljesebbé, amikor Bethlen és Józsiás személyét ál-
lítja párhuzamba.23 Józsiás, Júda királya (i. e. 638-608) le-
romboltatta a bálványokat. A jó király teendőinek a megfo-
galmazásakor is a magyar és a zsidó történelem párhuzamát 
alkalmazza az író. Bethlen neve mellett még megtaláljuk a 
bibliai Gedeon nevének párhuzamát is,24 Izrael bírájának a 
nevét, akit a nép királynak akart választani, de б nem fogad-
ta azt el. 

A kószimbolika szempontjából érdemes megemlíteni a 
tizenkettes szám jelképes értelmezéseit is. Mezopotámiá-
ban, ahol a matematika viszonylag fejlett volt, bizonyos 
szent számokat egyenesen az isteneknek tulajdonítottak. 
Eme szimbolikus számhasználat során különösen a 4-es 
(=kozmikus teljesség), a 7-es (=teljes sorozat), s a 12-es bír 
megkülönböztetetten nagy hagyománnyal. A 12-es, a tizen-
két törzs száma, amely tökéletes szám, amelyet Isten népére 
alkalmaztak. Innen ered használata Jézus tizenkét aposto-
lára vonatkoztatva. Arra a tizenkét apostolra, akik az új Iz-
rael tizenkét törzse fölött uralkodnak. Mt 19,29. Jézus vála-
sza Péternek: 

„Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek a megújuláskor, amikor az 
Emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon és 
ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött." 

A Jelenések könyvében bemutatott új Jeruzsálemnek is 
tizenkét kapuja van, s a tizenkét törzs neve van rávésve (Jel 
21,12), továbbá tizenkét alapköve is van, amelyek a tizen-
két apostol nevét viselik. (Jel 21,14) A megváltottak szá-
ma Izrael minden törzséből tizenkétezer, azaz száznegyven-
négyezer (Jel 7,4-8). Ugyancsak a tizenkét ékkövet láthat-
juk Marbodus Redonensis (1035-1123 k.) franciaországi la-
tin költő, tanár, püspök Liber lapidum című művének egy 
1539-es editióján. (Lásd Függelék II.) A mű népszerű volt, 

2 3 Uo. 23. 
2 4 Uo. 
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több nyelvre is lefordították.25 Az illusztráció Áront ábrá-
zolja, az első felszentelt zsidó papot, akit Mózes iktatott be 
főpapi méltóságába. A képen látható az efód, a két karneol 
kő, amelyekbe Izrael fiainak a nevét vésték be, s a melltás-
ka az ékkövekkel. Az efódnak az ókori felfogás varázserőt 
tulajdonított, s a főpap belőle merített ihletet funkciója tel-
jesítésekor. Tizenkét Csillag alkotja az Asszony (az új em-
beriség másik szimbóluma) koronáját is, amely a Jelenések 
könyvének éppen a tizenkettedik, Az égi Asszony és a sár-
kány című részében található. 

A jelképes értelmű számok mellett a kőszimbolika kie-
melt helyet foglalt el mind a zsidó, mind a keresztény kul-
túrában. A kő, mely a zsidóság gondolkodásában mindig je-
len van, a Messiás eljövetelét hirdeti. A kereszténység kul-
túrájában a szent kövek — amelyek elkülönítendők az em-
lékkövektől — Isten jelenlétének a bizonyítékai. A keresz-
tény dogmatikában a hívők eleven kövek módjára épülnek 
be a lelki épületbe. ( lPét 2,5; Ef 2,21) A szent város drá-
gakövekből való felépítésének motívuma háromszor fordul 
elő a Bibliában.26 Mindezeken túlmenően még drágakövek-
kel találkozhatunk az Exodus 28,17-22; Ezekiel 28,13; vala-
mint Dániel 10,6 szakaszában, ahol elsőként a kinyilatkoz-
tatás melltáskáján helyezkednek el négy sorban az ékkövek, 
másodízben az Édenkertben ékesítik Ezekiel ruháját, míg 
végül Dániel nagy látomása kapcsán olvashatunk drágakö-
vekről. 

Pataki Fűsűs a második könyvben megadja az ékkövek-
nek az elvont, morális tartalommal bíró párhuzamát, vala-
mint gyakorlati tudnivalókat, az ékkőnek az emberi szerve-
zetre tett hatását írja le. Ez utóbbival kapcsolatban megálla-

2 5 A művet csak néhány barátjának szánta a szerző, nehogy eljusson 
a tömegekhez is a misztikus tudomány. Vö. Günter Wermusch: A gyémánt 
története. Bp. 1987., valamint Világirodalmi Lexikon. Bp. 1982.7. kötet 740-
741. Kurcz Ágnes cikke. 

2 6 Jeruzsálem drágakövekből való építését lásd Iz 54,11; Tób 13,16; 
Jel 21,10-21 
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píthatjuk, hogy az megegyezik az Anselmus Boëthius Gem-
marum et lapidum história (Hanau, 1609.) című művében le-
írtakkal.27 Boëthius II. Rudolf udvari orvosa az ékköveket 
részletesen, sok oldalról vizsgálja, s nagy gondot fordít azok 
orvosi hatásának, gyógyító erejének bemutatására is. Példá-
ul elmeséli egy asszony esetét, aki már hosszú ideje beteges-
kedett, de miután jáspist hordott ékszerként, betegségéből 
tüstént meggyógyult. Elmondja azt is, hogy a berill-kő hasz-
nos májbántalmak esetén, s a sapphir igen hatásos melan-
kólia ellen és a skorpiómarásra. 

Ami az ékköveknek megfeleltetett erényeket illeti, Pata-
ki Fűsűs megkülönböztet négy ún. hadi jócselekedetet, vir-
tus bellica-t: fortitudo-erősség, industria-szorgalmatosság, 
celeritas-serénység, consilium-okosság. Ezenkívül hat úgy-
nevezett házi jócselekedetet, virtus togata-t: innocentia-
ártatlanság, temperantia-mértékletesség, facilitas-nyájasság, 
prudens eloquetia-bölcs ékesszólás, fidelitas-hűség, cle-
mentia-kegyesség, s mintegy az előbbiek koronájaként két 
különleges ékességet, így az authoritast-méltóságot, s a 
fortunát-jó szerencsét. 

Pataki Fűsűs kortársa, Prágai András a Fejedelmeknek 
serkentő órája (Bártfa, 1628.) című művében szintén párhu-
zamba vonja az egyes drágaköveket a különböző erények-
kel.28 Míg azonban a szakirodalom Prágait manieristának 
tartja, addig ezt Pataki Fűsűsről nem mondhatjuk el. Prá-
gainál a drágakövek a manierista stílus reprezentánsai, Pa-
taki Fűsűsnél azonban a mű jelképrendszerének az alap-

2 7 Anselmus Boëthius: Gemmarum et lapidum História. Hannoviae, 
1609. 79-81., 81-83., 92-96., 98-102., 102-103., 104-106., 106-108, 117-
119., 119-120, 120-122, 126-130. 

2 8 Néhány példa az összehasonlítás kedvéért: 
PFJ Prágai 
Beryllus: ártatlanság eszességnek köve 
Jaspis: erősség fejedelmi méltóság 
Chiysolitus: szorgalmatosság igaz mondás köve 
Calcedonius: hűség jó akarat köve 
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ját képezik. Bornemissza Péter már ötvenöt évvel korábban, 
1567-ben alkalmazta versében a drágakő-motívumot. Isten 
városáról, az mennyországról való ének című versében olvas-
hatunk a tizenkét drágakőről.29 

A királytükör politikai vonatkozásait követhetjük nyo-
mon az első könyv második részében, ahol Pataki Fűsűs a 
király hivatalát foglalja össze tizenöt pontban, amelyek kö-
zött szerepel az igaz vallás bevétele, a bálványok távoltartá-
sa, igaz tudomány szorgalmatos hirdetése, Istentől rendel-
tetett szertartások megtartása. Mindezek kiegészítéseként a 
második könyv tizenkettedik részében az alattvalók köteles-
ségeit foglalja írásba Pataki Fűsűs, s említi annak el- és fel-
ismerését, hogy a király az Istennek jóakarata szerint való 
gondviselésből adatott. Az első könyv azzal az összegzéssel 
zárul, hogy az igaz és tisztességes dolgokat tanulja minden-
ki, amelyeket a Bibliából és a szerző „könyvecské"-jéből le-
het látni, míg a második könyv az erények bemutatásán ke-
resztül jut el a könyvet záró képig, a mennyei Jeruzsálem 
színpompás újjáépítésének a leírásáig. 

A szerkezet vázlatos végigkövetése után megállapítható, 
hogy a szerzőre jelentős hatással volt a protestáns, ún. wit-
tenbergi történelemszemlélet. Ennek összetevői közül az 
Ószövetség kiemelése, a héber-magyar párhuzam, s a ki-
választottságtudat követhetők nyomon a tárgyalt műben. E 
történelemszemlélet reformátorírói egyes műveikben pár-
huzamot vontak a magyar és a héber nép között, így Far-
kas András Az zsidó és magyarnemzetről (1538), Batizi And-
rás Meglőtt és megleendő dolgoknak teremtéstül fogva mind 
az itiletig való históriája (1544), vala mint Székely István 
Chronica ez vilagnak jeles dolgairól (1599) című műve. Pataki 
Fűsűs tehát ezt a hagyományt folytatta a XVII. században, 
ezen szemléletet használva fel műve alapeszméjéül, ame-
lyet tovább gazdagított a királytükör műfajnak megfelelően 
a Károlyi-féle szentencia jegyében: 

2 9 RMKTXVI/6.249-260. 
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„Az Isten az б kegyelmességéből mint szinte a zsidó nemzetségnek, 
azonképpen minekünk ad bölcs és tudós doktorokat, kik az Istennek aka-
ratját hirdetik, az népet intik és dorgálják."30 

Térjünk rá ezek után a mű egyéb forrásainak a kérdé-
sére. Pataki Fűsűs említett XVI-XVII. századi kortárs szer-
zői között találjuk Albericus Gentilis, itáliai jogtudóst. Gen-
tilisről feljegyezték, hogy járt Tübingenben és Heidelberg-
ben is, ahonnan hazatérvén 1580 őszén összegezve gondola-
tait, s megjelentette Londonban De legationibus libri très cí-
mű könyvét. A második és a harmadik kommentárt követő-
en a teljes munka terjedelmes hozzáadásokkal és javítások-
kal mutatkozott be Hanauban 1598-ban. Gentilis London-
ban tartózkodott a legtöbbet, Oxfordból való távozásának 
az oka Mendoza követtől való elbocsátása. A British Mu-
seum katalógusa huszonhat művét jegyzi. Magyarországon 
az Országos Széchényi Könyvtárban két műve, a Budapes-
ti Egyetemi Könyvtárban pedig tizenkét könyve található 
meg. 

Pataki Fűsűs a második könyv tizenkettedik részében 
idézi Gentilist, s rajta keresztül Guiccardinit. A katolikus-
protestáns viták egyik gyakran citált vitapontjával, az 1444-
es várnai csatával és annak előzményeivel kapcsolatban ta-
láljuk meg a hivatkozást Gentilis De iure belli libri très (Lon-
don, 1588.) című művének tizenkilencedik fejezete alapján. 
A fejezet címe: Si foedus recte contrahitur cum diversae re-
ligionis hominibus. Pataki Fűsűs elítéli a megkötött szerző-
dések felbontását, mondván „az kit egyet hazugságban ér-
nek, mindenkor annak itilik". A háború jogával kapcsolat-
ban jegyezzük meg, hogy a kérdésnek a korban legmoder-
nebb művét, Grotius De iure belli acparisát még a Királyok-
nak tüköré megírásának idején Pataki Fűsűs nem ismerhet-
te, mert az 1625-ben jelent meg, s a Pataki Fűsűs-féle kelte-
zés a Dedikáló levélben 1622-t datál. Bán Imre így ír erről 
Apáczai-monográfiájában: 

3 0 Károlyi Gáspár Két könyv. Debrecen, 1563. 78. RMNy 1.192 
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„Ahitszegés exemplumává lett eseményt a protestáns, apologetikus tör-
ténelemszemlélet a pápai politika álnokságának a bizonyítására használta 
és Várnát sűrűn emlegette."31 

A toposzok tendenciája is jelentős momentum a Pata-
ki Fűsűs-műben. A tárgyalt könyv 274. oldalán található az 
az Ovidiusnak tulajdonított szentencia, amelynek lapszé-
li jelzetelése „Omnia si perdas etc."32 megtalálható Szep-
si Csombor Márton, Bethlen Miklós és Kisviczay Péter mű-
vében, s az utóbbi szerző a következő fordítást fűzte az idé-
zethez: „Lássad nem pénzedet, inkább jó híredet, kivannyad 
megőrizni."33 A másik toposz Milo atléta erősségét taglal-
ja.34 Pataki Fűsűs két ízben, a 27. és a 107. lapon idézi Fi-
liczki Jánost. Elsőként az igaz nemesség meghatározásánál, 
„Az igaz Nömössegh az, mellyet az élő ioszagos czeleke-
detek táplálnak", majd a második könyv második részében 
a meggondolt, mértékletes hívőségre szólít fel citálásával. 
Szintén két alkalommal hivatkozik mesterére, Rudolphus 
Gocleniusra, akinek Exercitationes et disquisitiones ethicae 
et politicae című művében35 az „aurea mediocritas" elvét 
felhasználva mutatkoznak be a kívánatos erkölcsi erények. 
Másik munkájában, mely az Isagoge in Organon Aristotelis 
címet viseli, a lelki erkölcsi erények között szereplő négy 
erény megtalálható a Pataki Fűsűs-műben is.36 A 206. la-
pon Pataki Fűsűs anekdota keretében beszéli el Goclenius 
és Mauritius Landgravius lakomázását. Mauritius Landgra-

3 1 Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 309. 
3 2 PFJi.m.274. 
3 3 Kisviczay Péten Selectiora adagia latino-hungarica. Bártfa, 1713. 

387. 
3 4 Vö. PFJ. i. m. 201. és Szepsi Csombor Márton-mű: Udvarischola. In: 

Szepsi Csombor Márton Összes Művel — RMPE/I. Sajtó alá rend.: Kovács 
Sándor Iván és Kulcsár Péter. Bp. 1968. 596. 

3 5 Rudolphus Goclenius: Exercitationes et disquitiones ethicae et poli-
ticae. Marburgi Cattorum, 1601.14-15. 

3 6 Rudolphus Goclenius: Isagoge in Organon Aristotelis. Francofurti, 
1598. 64. 



112 Filológia 

vim aranypoharat ajánlott Gocleniusnak egy verséért, aki 
hexameter formában írott versikével köszöntötte a ház urát, 
asszonyát és gyermekeiket, amellyel elnyerte az óhajtott 
aranypoharat. A hexameter formát mégegyszer alkalmazza 
az író a 96. p.-n.37 Pataki Fűsűs költői megnyilatkozásának 
egyik érdekes jelentkezése az a horatiusi idézet, amelynek 
utolsó sorát Bethlen nevével citálja: 

„Aequam memento rebus in orduis 
Servare mentem; non secus in bonis 

Ab insolenti temperatam 
Letitia: monture BETHLEN.38" 

S noha nem tartozik a kortárs szerzőkhöz Sebastian 
Münster (1489-1552), német származású svájci hebraista, 
bibliafordító és geográfus, mégis megemlítendőnek véljük. 
Münster ugyanis Cosmographia Universalis című geográfiai 
munkájában39 megemlíti Magyarországot is. Pataki Fűsűs 
Münster művének negyedik könyvét citálja a Királyoknak 
tüköré 309. lapján, s egy „Muszka parazt embernek igen hí-
res példája"-t mondja el. E paraszt mézszerzés végett bemá-
szott egy fa odvába, ahonnan két napig nem tudott kijönni, 
míg végül egy medve segítségével menekült meg. írónk ez-
zel a mulatságos kis epizóddal is a szerencse végletességét, 
„zuhataghoz" hasonló voltát világítja meg. A szerencse áll-
hatatlanságáról ír Pataki Fűsűs a 305. lapon, ahol olvasha-
tunk Sesostris (II. Ramszesz) tettéről, aki foglyul ejtett ki-
rályokkal mint lovakkal húzatja kocsiját. Zsoldos Jenő is e 
részhez fűz megjegyzéseket, s megemlíti, hogy e példa elő-
fordul Mikes Kelemen 43. levelében, valamint Szenczi Mol-

3 7 PFJ i. m. 96. „Elhiggyed hogy rossz vitéznek varga, szabó, szócs." 
3 8 PFJ. i. m. 83. vö. Q. Horatius Flaccus: Ódái Bp. 1886. 70. 
3 9 Sebastian Münster Cosmographia Universalis című művére Szepsi 

Csombor Márton is hivatkozik, de a könyv fontos forrása Miskolczi Csu-
lyak útinaplójának is. Itt említjük meg, hogy a mű egy példányát a Biblio-
theca Zrinyiana is őrzi, lásd 1618-1918. Zrínyi-kiállítás. Bp. 1919. In: Zrínyi-
dolgozatok. Bp. 1984. 599. tételszám alatt. 
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nár Albert A legfőbb jóról (Lőcse, 1630.) című művében.40 

Zsoldos Jenő véleménye szerint, 
„Pataki Fűsűs János a példa rangjára emeli a Juda-kanaáni harcok moz-

zanatát és irodalmunk legritkábban felhasznált szentírási történeteinek so-
rába iktatja."41 

Pataki Fűsűs művében a kortárs szerzők között olvas-
hatjuk Félegyházi János, Félegyházi Máté, Bertholomeus 
Keckermannus, Putnoki János, Révai Péter, Szenczi Mol-
nár Albert és Szepsi Korotz György nevét is. A kortárs szer-
zők számbavétele kapcsán megállapíthatjuk, hogy ellentét-
ben a korábbi állásponttal — miszerint a mű Lipsius ha-
tásának a jegyében íródott — e műben szövegszerű hatás 
nem mutatható ki, túl azon az általános szellemi befolyásoló 
erőn, amelyet Iustus Lipsius gyakorolt a XVII. századra.42 

A Királyoknak tüköré vázlatos végigkövetése után kons-
tatálhatjuk, hogy az író szándékának megfelelően valóban 
mintegy tükröt tartott Bethlen és az uralkodók elé, „mely-
ben abrazattyok szépen ragyog és tündöklik, az Fejedelmek-
nek és egyéb Uralkodóknak kedvekért példáiul irattatot és 
formáitatot."43 Teljesen egyértelmű azonban, hogy a nemes 
gesztuson túlmenően az írónak morális, etikai törekvése is 
volt. Dicsőíteni az uralkodót, s ugyanakkor sarkallni a vele 
szemben támasztott elvárások beteljesítésére. E célt szolgál-
ja a három alaperény, törvényesség, Isteni félelem, igazság, 
melyre építendő a mennyei Jeruzsálem, vagyis a megújított 
Magyarország, amelynek a falai erényekből és szép, illet-
ve hasznos tulajdonságú drágakövekből készítendők. Állan-
dóan figyelemmel kísérendő a Törvény, amelyben az igaz-
ság tökéletességére taníttatik a kálvinista hívő, s amelynek a 

4 0 Zsoldos Jenő: Pataki Fűsűs János példái a forgandó szerencséről. 
Libanon, 1936. 262. 

4 1 Uo. 262. 
42 A magyar irodalom története. II. 1600-1772-ig. Főszerk.: Sőtér Ist-

ván. Bp. 1964. 42. 
4 3 PFJ i. m. Címlap. 
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tanítása messze fölülmúlja az emberi képességet. Ahogyan 
Kálvin mondja, „A törvény célja az embert élete szentsé-
gével Istenéhez kapcsolja."44 Pataki Fűsűs végső, alapvető 
szándéka is ez lehetett. Ezzel, s a lelki és világi kormányzás 
nem ellentétes voltát hangsúlyozva kíván a jóindulat meg-
nyerésén túlmenően, mintegy „segítségére lenni" Bethlen 
Gábornak Magyarország megújításában. 

PÓCSI KATALIN 

4 4 Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra. Fordította: Dr Békési 
Andor. Bp. 1986. 95. 
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